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A ilha, o Carnaval e o Brasil  

Breve estudo sobre o Carnaval de Gameleira no contexto dos Carnavais brasileiros 

 

Milton Moura*

 

Resumo 

Algumas cenas do domingo de Carnaval de Gameleira, modesto balneário da ilha de 

Itaparica, Baía de Todos os Santos, são propostas como uma sinédoque possível do Carnaval 

brasileiro. Neste sentido, tomam-se os repertórios musicais e coreográficos dos diversos 

grupos observados num ensaio de interpretação da multiplicidade e fluidez do universo dos 

gostos musicais aí praticados. O Carnaval surge como uma ocasião em que a diversidade 

musical brasileira se revela nítida e intensamente, numa dinâmica de permanências e 

inovações. 
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Résumé 

Quelques scènes du dimanche de carnaval de Gameleira, petite ville balnéaire située sur l´île 

d´Itaparica, dans la Baie de Tous les Saints, sont proposées à titre de synecdoque possible 

du Carnaval Brésilien. Dans cette perspective, on se penche sur les répertoires musicaux et 

choréographiques des divers groupes observés au sein d´un essai d´interprétation de la 

multiplicité et de la fluidité de l´univers des goûts musicaux qui y sont mis en oeuvre. Le 

Carnaval se présente comme une occasion ou la diversité musicale brésilienne se révèle 

clairement et intensément dans une dynamique de permanence et d´innovations.   
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Domingo de Carnaval de 2010, Gameleira, município de Vera Cruz, Ilha de Itaparica. 

Como o leitor pode facilmente localizar, estamos na Baía de Todos os Santos. Pela tarde e 

noite adentro, diversos grupos se movimentam pelas ruas de Gameleira. Que música 

praticam? O que e como cantam? O que e como dançam? O que e como vestem? Como se 

apresentam e representam diante do mundo aqueles 10 mil foliões periféricos com relação 

ao grande Carnaval soteropolitano, do outro lado da Baía, reunindo este, segundo dados 
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governamentais, cerca de um milhão de pessoas? Como poderíamos situá-los no contexto 

dos Carnavais brasileiros? 

A proposta deste artigo é apresentar, através da diversidade de formas musicais, 

coreográficas e cênicas desses brincantes de um Carnaval brasileiro, alguns traços da 

configuração cultural do Brasil de nossos dias. Corre-se o risco ora de exagerar na dimensão 

de sinédoque – afinal, o Brasil parece tão grande e a muitos chega a parecer grandioso... – 

ora de enfatizar a particularidade da experiência. Este risco, prezado leitor, é inerente à 

pretensão de compreender o que se quer mostrar. Afinal, o contexto cultural brasileiro 

contemporâneo é tão fragmentário em termos de suas manifestações singulares quanto 

unificado como campo de midiatização. Além disso, esse contexto é vigorosamente 

transversalizado pela tensão entre o local, o regional, o nacional e o mundial. Enfim, risco 

este assumido, seguem alguns traços da percepção que experimento da capacidade 

admirável que a população de um  modesto balneário insinuou, no último verão, no sentido 

de criar e recriar possibilidades de dramatização carnavalesca da vida. Suponho que assim 

seja o somatório chamado Brasil, e é por isso que tomo Gameleira como uma sinédoque; 

talvez uma amostra, o que não é o mesmo um exemplo ou um caso. 

 

 

O Carnaval para alguns de seus intérpretes  

Poderia perguntar o leitor por que motivo escolhi o Carnaval como ocasião para 

pensar esta visibilização de brasilidades. A resposta comportaria alguma sutileza, e neste 

sentido, parece oportuno referir-me a alguns historiadores que, ao longo das últimas 

décadas, mantiveram seu posto de referência quando se trata de Carnaval. O que faz dessa 

festa algo tão singular?  

Mikhail Bakhtin e Julio Caro Baroja coincidem em apresentar o Carnaval como a festa 

da inversão da normalidade.  

No seu estudo sobre Rabelais, Bakhtin (1970) coloca o Carnaval a partir de algumas 

noções nucleares como a comicidade, o grotesco, a reversibilidade entre a vida e a morte, o 

comprazimento com a própria finitude e, justamente aí, a experiência da infinitude da cultura 

popular. É na caracterização do grotesco que Bakhtin se mostra mais cristalino ao se referir 

ao conteúdo carnavalesco da cultura medieval. Ambivalência, revés, inversão, incompletude, 

relatividade, transformações, metamorfose, alternância, renovação, avesso, permutação... 

são designações do devir carnavalesco.  

Este é o aspecto de Bakhtin mais conhecido entre nós. Há, contudo, o contracanto 

desta ode ao revés. Trata-se daquilo que poderíamos chamar de acomodação entre o reverso 

e o seu próprio verso, entre o avesso e o direito. Em Bakhtin, o Carnaval propriamente dito é 

associado às outras festas carnavalescas, que podiam durar semanas a depender do 

costume local. Estas festas integravam cortejos, procissões e teatralizações os mais 

variados. Podemos então utilizar os termos Carnaval – ou, mais precisamente, carnavalesco 

– também como nomes de uma categoria ao mesmo tempo historiográfica e hermenêutica.  

A interpretação de Natalie Davis (1990) é de um Bakhtin estruturalista, concernido 

com o que a autora chama de inversão simbólica (o termo não consta em Bakhtin). Sua 
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questão é: a festa popular tradicional se orienta mais no sentido da tradição ou na inovação? 

no sentido do pré-político ou do político? Intriga-se com a eficácia da festa popular no início 

da modernidade e afirma que a vida festiva, além de uma simples válvula de escape, 

desviando a atenção da realidade social, tem o poder tanto de perenizar os valores 

comunitários como de criticar a ordem social. 

Baroja não utiliza a expressão “inversão carnavalesca” para a ocasião em que as 

camadas inferiores viam-se realçadas. Os pobres, os doentes, enfim, os periféricos 

ocupavam com desenvoltura e irreverência o centro da cidade. O tempo carnavalesco 

aparece também como um momento nas festas medievais mesmo que essas ocasiões não 

fossem chamadas propriamente de Carnaval. Qualquer festa popular poderia ser tida como 

um Carnaval, da mesma forma como dizemos hoje sobre uma comemoração que reedita o 

espírito carnavalesco. Na Idade Média, quase toda festa religiosa tinha seu momento 

carnavalesco em praça pública.  

Para Baroja, como para Bakhtin, o tempo carnavalesco é aquele da alegria, do 

diferente, incompatível com a racionalização moderna. Comentando o esforço da Prefeitura 

de Madri no sentido de ressuscitar o Carnaval, nos anos 1980, Baroja se mostrou 

radicalmente cético. O espírito do Carnaval não sobreviveria no meio propriamente urbano, 

não pode vicejar em meio à racionalidade técnica e produtivista, que padroniza o bom gosto.  

Peter Burke (1989) encontra, nos séculos XVIII e XIX praticamente os mesmos 

estilos de festa referidos por Bakhtin e Baroja. Durante o Carnaval, deixava-se de trabalhar, 

desperdiçando-se os bens por vários dias. Tanto era importante a lembrança do Carnaval 

anterior como a expectativa do Carnaval seguinte. Em algumas cidades, podia-se dizer 

impunemente qualquer coisa... Em várias delas, o Carnaval estendia-se desde as festas do 

Natal até as vésperas da Quaresma... Usavam-se trajes coloridos, pesados e mesmo 

incômodos, inclusive de travestis. Nas ruas principais de várias cidades, passavam carros 

alegóricos. Burke evidencia a preponderância de três temas carnavalescos principais: a 

comida, o erotismo e a violência. Abundavam as letras de canções com duplo sentido, bem 

como alegorias fálicas em máscaras, carros e imagens. Falava-se aberta e jocosamente dos 

maridos traídos e espancados pelas esposas. Brigava-se e matava-se mais que de costume... 

Enfim, relaxavam-se as normas da vida cotidiana normal, vivenciando-se um período de 

certa permissividade e tolerância. 

O autor retoma a noção de carnavalização de procedimentos como as execuções de 

criminosos ou o castigo público dos acusados de bruxaria. Sobre o uso dos termos Carnaval 

e carnavalesco para vários tipos de festa que a ele se referiam, o autor tem a seguinte 

definição, que reforça a noção de Carnaval como descontinuidade, temporalidade especial. 

Elenca uma série de funções encontradas em diferentes Carnavais na Europa moderna: 

celebrar a própria habilidade em montar um espetáculo, zombar dos estrangeiros ou dos 

vizinhos, proclamar a importância de uma cidade com relação a uma região, instaurar jogos 

competitivos, expressar o repúdio a alguma forma de conduta, etc. Outra leitura é ver a 

festa popular em continuidade com a tradição romana do panis et circus. Outra ainda é dar 

vazão ao descontentamento popular diante de um preceito, um indivíduo, uma instituição, ou 

desreprimir a enunciação de um desejo que seria absurdo em dias normais, como o de um 
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rapaz pobre e plebeu por uma moça rica e nobre. Por outro lado, o próprio fato de isto 

ocorrer apenas naquele período restrito já reforçaria a normalidade da vida em sociedade. O 

Carnaval aparece, então, como uma prática ao mesmo tempo liberadora e conservadora. 

Estas colocações levam a relativizar o alcance da inversão carnavalesca, como 

procedeu o próprio Bakhtin. Por outro lado, os historiadores mostram como certas formas de 

protesto terminam transpondo a vigilância e a repressão, donde a proibição, em 

circunstâncias mais tensas, do Carnaval e das próprias festas religiosas. Ou seja, as próprias 

elites viam que as manifestações populares não eram apenas simbólicas. Um número 

considerável de revoltas aconteceu por ocasião da Terça Feira Gorda e de festas religiosas. 

Isto também é observado por Natalie Davis (1990).  

Por sua vez, Emmanuel Le Roy  Ladurie (1979) reconstitui o Carnaval de 1580 na 

pequena cidade francesa de Romans. Cada setor costuma organizar, nessas ocasiões como o 

Carnaval, a reynage, festa popular em que elegem um rei. A confrontação dos poderes locais 

se visualiza com todas as arestas na capacidade extraordinária de aglutinação do Rei 

carnavalesco de Romans: durante uma audiência no prédio do Judiciário, que detinha amplos 

poderes executivos, o líder popular Paumier reúne mil pessoas numa cidade que não conta 

mais que dois mil homens adultos. Os cortejos associados a cada animal – o emblema 

totêmico, a máscara do grupo, enfim – sucedem-se em clima de intensa e perigosa 

emulação.  

Na noite da véspera da Terça Feira Gorda, a perdiz passa a matar o capão, 

eliminando bruscamente Paumier, o urso... A águia e a perdiz passam em cortejo triunfante 

para realizar um baile em ambiente privado. Espalha-se o terror, instalando-se pelos 

arredores rurais de Romans. Chegam camponeses atônitos de todas as aldeias... Segue-se o 

massacre também nas cercanias de Romans: uns novecentos mortos, mais uns duzentos 

presos, quase todos eles igualmente assassinados... Segundo Ladurie, o Carnaval de Romans 

lançou mão abertamente da fórmula das reynages e tem suas raízes na tradição católica 

paroquial da época. Deixando de ser uma festa fundamental ou exclusivamente agrária, o 

Carnaval se constitui como palco em que se expressam os conflitos sociais, aportando uma 

gramática simbólica com que se pode dizer a desigualdade e o descontentamento, donde a 

polarização verificada na experiência de Romans. O tema da inversão carnavalesca recebe de 

Ladurie uma contribuição que permite alargar o paradigma tão caro a Bakhtin: o Carnaval é 

mais que uma inversão dualista momentânea da sociedade, com o sentido de justificar sua 

normalidade. É a expressão fantástica de uma infinidade de sentidos possíveis que, na 

ocasião especial dos dias que precedem imediatamente a Quaresma, se excitam por vir à 

tona.   

Para nos referirmos ao Brasil, é necessário relativizar ainda mais a periodização 

usada pelos autores que estudaram a cultura européia, utilizando as categorias medieval, 

renascentista e moderno sem maiores problemas. O que seria mesmo cada um destes 

predicados numa colônia distante, sem universidades, sem imprensa, sem tantos sacerdotes 

e pastores formados à moda dos reformadores? Uma colônia e, mais tarde, um país “sem 

ciência” e “sem cultura”. Não tivemos Idade Média nem Renascença e certamente a 

“modernidade” brasileira não é coetânea da modernidade européia. José Ramos Tinhorão 
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(2000) insiste em que as celebrações oficiais promovidas pela Igreja e pelo governo colonial 

acabavam se tornando ocasiões em que a fruição da festa se dava sofregamente nos 

primeiros séculos de Brasil, sendo que os esquemas rígidos vigentes na Europa não vigiam 

cá como lá. 

Os viajantes que nos presentearam com suas crônicas como os representantes da 

própria elite brasileira dão testemunho da contradição que era a própria extensão temporal 

das práticas musicais e coreográficas dos negros. Cronistas de diversas origens registraram, 

nos cortejos religiosos baianos dos séculos passados, a presença de elementos fantásticos de 

“outros mundos”, que bem poderíamos chamar de “outros tempos”.  

Pierre Verger (1980) reúne um bom número de relatos disto. As procissões eram 

grandes espetáculos carnavalescos, cenas relativamente freqüentes nas ruas de Salvador, 

antes que suas elites políticas e religiosas, sempre próximas da polícia, agissem no sentido 

de reprimi-las. A partir da segunda metade do século XIX, as procissões organizadas 

oficialmente tendem a tornar-se discretas e lineares, à medida que se romaniza o 

catolicismo, aumentando progressivamente a distância entre a massa de fiéis e a liturgia 

oficial. Coincidentemente, em 1853 era proibido oficialmente o Entrudo, que se prolongava 

indefinidamente, sem controle, perturbando a ordem pública...  

Ora, a partir de autores como Bakhtin, Baroja e Burke, podemos afirmar que a 

própria periodização da história do Carnaval é uma conceituação em termos de 

temporalidade carnavalesca, e não faz sentido uma classificação tipológica rígida ou 

universal. Mesmo assim, permanece a questão: seria ainda Carnaval, então, o que temos 

com este nome? Deveríamos guardar fidelidade aos contornos propostos por Bakhtin e 

Baroja? Elastecer estes contornos no sentido do que propõem historiadores como Burke e 

Davis? Podemos reconhecer em Carnavais como os nossos qualidades da festa popular, que 

permitiriam chamá-los com o mesmo nome das festas que Bakhtin vê em Rabelais e que 

Baroja acredita irrepetíveis na Madri de seus dias? 

É necessário sublinhar a polarização entre duas frases que costumam constar no 

discurso  saudosistas. Uma delas é “não se faz mais Carnaval como antigamente”. A outra, 

bem diferente, é “hoje não existe mais Carnaval”. A primeira é mais interessante do que 

pode parecer à primeira vista. Os cronistas e historiadores apontam a diferença entre os 

modelos carnavalescos correspondentes às diversas épocas. Se o Carnaval recente é distinto 

do Carnaval de antanho, é porque o Carnaval tem sido forte e criativo o suficiente para 

perdurar, para constituir uma tradição, permanência em mudança. Com efeito, não se 

observa mais a inversão na intensidade, freqüência e sentido com que se observava no 

tempo de Rabelais. Entretanto, permanece o apelo fantástico a outros mundos; enfim, 

permanece a dimensão fantástica do Carnaval na descontinuidade das expressões sociais e o 

seu poder de fazer confluírem diversos tipos de manifestações festivas.  

 

 

A cena de Gameleira 

O grupo mais convencionalmente constituído como um bloco de carnaval era de 

travestidos que, trajados uniformemente, percorria as ruas de Gameleira. O seu repertório 
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consistia basicamente de peças de axé music. Para uns, isto poderia parecer suficiente para 

situá-los musicalmente. Para outros, esta vinculação à axé music abre um leque considerável 

de possibilidades musicais. A axé music não é um gênero ou estilo musical, como os órgãos 

de imprensa costuma afirmar em suas edições cotidianas. É um repertório formado em torno 

da idéia de um padrão de sociabilidade baiana exitoso, prazeroso e feliz, fortemente 

ancorado nos eixos da familiaridade, religiosidade e sensualidade (MOURA, 2001). 

Experimenta um refluxo em Salvador e no Recôncavo, bem como nos espaços das emissoras 

de rádio e televisão. A imagem fantástica que a axé music criou da Bahia não encontra mais 

a mínima contrapartida na convivência tensa e insegura que caracteriza Salvador desde a 

virada do século XXI. Perdeu o posto de estilo mais executado nos espaços midiáticos de 

Salvador, assim como nas praias, ônibus, ruas, praças e festas. Este trunfo ficou para o 

pagode, sobre o qual me reportarei adiante. Entretanto, nos dias de Carnaval, a axé music 

retoma a realeza de que desfrutou entre 1985 e 2000, sem a diversidade de ritmos e 

tematizações específicas que marcava o estilo até o início dos anos 90, contudo. O repertório 

se restringe aos artistas que souberam se conectar com a malha da produção de sucesso do 

universo pop, destacando-se aí Ivete Sangalo, a intérprete mais executada pela mídia e 

pelos blocos nas ruas de Salvador. O sucesso retumbante da banca Chiclete com Banana, 

quem diria... se recolheu aos álbuns dos anos 80 e 90. Percebe-se que as composições mais 

executadas dessa banda datam daquelas décadas bem mais que da últimas. 

Em Gameleira, esses travestidos não apresentam mais fantasias curiosas, originais, 

singulares, tais como se pode ver sobejamente nas fotografias de décadas anteriores. Sua 

indumentária é padronizada, culminando numa peruca de fios sintéticos brihantes na cor 

rosa choque. Em torno dos associados do bloco, uma corda de nylon assegura a coesão e a 

visibilidade do coletivo. Como nos grandes blocos de Salvador, de todos os tipos – blocos de 

trio, blocos afro, de travestidos, de pagode, de idosos, de crianças. O travestido é uma 

afirmação machista. Brinca com o feminino como quem tem o poder de subjugá-lo também 

no espaço do Carnaval. Esses blocos não costumam reunir gays. Não se trata de relativizar o 

perfil do macho, mas de afirmá-lo alegoricamente. O triunfo do masculino se expressa pela 

forma cômica grotesca com que a mulher é imitada. Mesmo nos momentos, em Gameleira, 

em que os travestidos praticavam brincadeiras eróticas como pantomimas, entre si ou com 

os passantes, não se tratava de uma licença homoerótica propriamente dita, embora não 

faltem motivos para reconhecer, ali, uma licença tácita do código dominante de teatralização 

do macho. 

Alguns grupos menores passam tocando pagode. Convém sugerir ao leitor, aqui, 

uma diferenciação entre pelo menos quatro tipos dessa variação do samba. Um é aquele 

relativamente próximo do partido alto, herdeiro de Paulinho da Viola, que se difundiu em 

Salvador sobretudo através do Grupo Fundo de Quintal, liderado por Arlindo Cruz. Hoje, esta 

variante é hegemonizada por Zeca Pagodinho e Dudu Nobre, aqui e ali dividindo espaço com 

Bete Carvalho e Alcione. Um outro, baseado em breves epopéias cômicas do malandro, 

tornou-se conhecido através de Bezerra da Silva e Moreira da Silva, alcançando por aqui 

certo sucesso até os anos 80, caindo então em desuso. Outro tipo de pagode é aquele 

chamado romântico; suas canções se reportam sempre a separações amorosas e estratégias 
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de retorno. Este estilo encontrou um filão admirável de mercado a partir de grupos paulistas 

e mineiros capitaneados por sucessos de venda Netinho e Alexandre Pires, notadamente 

quando este último se notabilizou pelo êxito em shows produzidos em larga escala, com 

grande produção.  

O pagode que vicejou na mídia baiana a partir do final dos anos 80 é sucessor 

próximo do samba-de-roda, por sua vez herdeiro da chula, inclusive em formas que se 

aproximam do partido-alto. Tem forte apelo sensual, colocando no centro quase sempre o 

jovem negro baiano, corpulento e conquistador. Consolidou-se no rádio e na televisão a 

partir do grupo Gerasamba, rebatizado como É o Tchan, vinculando-se permanentemente a 

modas coreográficas a cada verão. Arrebatou progressivamente da axé music os espaços de 

exibição no rádio e na televisão locais e conseguiu chegar aos mercados mais capitalizados 

do sudeste brasileiro. Todos os seus ídolos são jovens negros atléticos (uns mais, outros 

menos...) que se consagraram mediante a desenvoltura em conjugar os desempenhos de 

vocalista, dançarino e símbolo sexual. Sua vitória é inseparável da disposição incansável com 

que seus praticantes o ouvem em aparelhos de som com volume muito alto, como uma 

imposição dessa forma musical. O pagode baiano é a música do negão e este negão quer se 

impor, sobretudo diante dos homens e mulheres de pele mais clara. Neste Carnaval de 2010, 

em Gameleira, o sucesso maior era a peça Rebolation, do grupo Parangolé, que se consagrou 

em diversos programas de auditório das redes televisivas de âmbito nacional, além do Big 

Brother Brasil, notadamente através da desenvoltura de seu vocalista Leo. 

Não era impossível ouvir, de vez em quando, esses grupos levando tradicionais 

marchinhas cariocas, que a mídia e a ensaística brasileiras souberam impor como o 

repertório carnavalesco reconhecido como nacional. Se você fosse sincera, Alalaô e Taí. 

Misturadas ao Hino do Esporte Club Bahia e ao sucesso Colombina, composição de Armando 

Sá freqüentemente referida pelos coroas como o hino do Carnaval baiano. Entretanto, esse 

repertório era mais ouvido em algumas casas de veranistas, sejam aquelas mais modestas, 

perto de bares, padarias e lojinhas de acesso à internet, sejam aquelas situadas em 

condomínios fechados, com portarias e cercas elétricas.  

Como então esse repertório foi executado? Teriam ainda estas famílias tal repertório 

em suporte de vinil? Não mais. O vinil sobrevive como emblema de singularidade e charme 

de colecionadores saudosistas. Não é prático de transportar e demanda aparelhos pesados e 

volumosos para sua execução. Esse repertório corresponde a quatro ou cinco coletâneas em 

CD que se divulgaram nos últimos anos, ouvidas numa seqüência que, esta sim, corresponde 

propriamente à obra1. Estas pessoas não se referem a cada marchinha e jamais recordam de 

seus compositores. Referem-se ao suporte pelo nome de seu proprietário; por exemplo, “o 

CD de Ivaneide que está junto da televisão”. São permanências – e não resquícios – que 

                                                           
 
1 O recondicionamento de composições musicais através de CDs (ou caixas de CDs) de 

coletâneas é homólogo e análogo ao que Canclini (2006) analisa como (re)colecionamento de textos 
como forma de (re)composição de obras, por exemplo, através da reprografia. Este uso é amplamente 
observável nas universidades. Por sua vez, Chartier (1991) insiste na compreensão da construção de 
sentido operacionalizada na leitura/escuta como um processo histórico e na dependência que esta 
construção guarda com relação às formas do suporte e à forma como este é recebido pelos 
leitores/ouvintes.  
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fazem sentido nestas ocasiões particulares. Seus foliões as solicitam como algo que já 

acabou, que já passou, e isto parece lhes conferir certa distinção. Afinal, “estas músicas não 

são como as de hoje, que todo ano mudam, uma barulheira danada”. Não se trata de um 

estilo que permanece fazendo sucesso; antes, trata-se de algo que é ouvido justamente 

porque seu sucesso já passou. Como a execução de CDs de Jovem Guarda no final de festas 

de classe média, em que os ídolos de outras décadas são ao mesmo tempo objeto de 

homenagem e derrisão, inclusive porque já não fazem mais sucesso; ri-se daquilo que 

acabou. 

Em outras casas, os veranistas preferem escutar o que chamam de música 

romântica. Trata-se freqüentemente do arrocha, estilo musical que tomou conta do 

Recôncavo Baiano já faz 15 anos, podendo ser lido como uma interface entre bolero e 

lambada. O bolero determina mais a batida – encontrável nos botões de em qualquer teclado 

eletrônico – e a temática, que freqüentemente remete a relações interrompidas de amantes 

apaixonados. Da lambada, o arrocha parece ter herdado a sensualidade da dança enfiada, 

que não raramente assume a feição de uma pantomima erótica. A música caribenha se 

reconfigura, assim, a partir de duas de suas vertentes. O bolero veio do México e de Cuba 

nos anos 40, enquanto a lambada, nascida em Belém do Pará, é filha do merengue, 

propagado pelas ondas curtas da República Dominicana desde aquela mesma época 

(MOURA, 2009). 

As classes médias soteropolitanas costumam considerar o arrocha uma música do 

interior. Por isso o detestam, assim como os jovens periféricos que querem se distinguir 

(BOURDIEU, 2007) de seus pares em termos de moradia e status. Mesmo o soteropolitano 

que compra CDs de arrocha, sempre pirateados, não diria que é uma música de Salvador. O 

arrocha chegou a engendrar grandes sucessos de venda, como Lairton e Seus Teclados, Nara 

Costa e Silvano Sales.  O primeiro ainda não usava a designação arrocha; preferia se dizer 

cantor romântico. Como se chamava, nos anos 50, a música que mais tarde se chamaria 

cafona e brega. 

Em comum com os pagodeiros, os arrocheiros gostam de exibir seus gostos musicais 

em alto volume de som, reproduzidos por aparelhos facilmente adaptáveis – e a baixo custo 

– em automóveis de segunda, terceira, quarta mão que percorrem orgulhosamente a cidade, 

como a proclamar que viemos invadir sua praia. Este hábito se intensifica com o a 

aproximação do Carnaval e do São João, sobretudo nas áreas em que circulam pessoas que 

vêm de outras cidades. É uma forma de atestar o êxito do pagodeiro ou do arrocheiro, cuja 

companhia feminina estaria praticamente garantida pela posse (não necessariamente a 

propriedade) de um automóvel. 

Inúmeros intérpretes editam CDs que misturam peças correspondentes a diversos 

tipos de repertório, unificando-as pelo ritmo, que normalmente vem do mesmo botão 

acionado no teclado elétrico. Durante alguns anos, o vocalista e tecladista Zezo, de Natal, foi 

um dos mais ouvidos em boa parte do Brasil, inclusive, é claro, em Gameleira. Sucessos dos 

anos 50 aos 90, chamados de música romântica. No caso do arrocha, tanto a percussão 

automática do teclado eletrônico como seu andamento podem ser os mesmos por uma hora 

contínua. O arrocha, neste caso, é um denominador comum, como a axé music A diferença 
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entre ambos é que a axé music costuma variar o ritmo e o andamento, mesmo quando o 

teclado eletrônico é o principal instrumento musical do espetáculo. Em alguns CDs de 

arrocha, o vocalista informa o seu celular de contato e repete seu nome2. 

Raramente se vê um bloco passar cantando uma composição de arrocha. Onde então 

se poderia conhecer, em Gameleira, esse estilo tão difundido nos meios populares da Bahia? 

Ora, nos bares, nas barracas, nas varandas, nas salas das residências e nos automóveis. Nas 

salas, a caixa de som é posta freqüentemente sobre o parapeito das janelas. Verifica-se, aí, 

como o automóvel se coloca qual uma casa do homem. Muitas vezes, o som automotivo é 

acionado junto à própria residência do dono do automóvel ou ao bar que costuma 

freqüentar, sendo aberta a porta do bagageiro para que o som possa tomar boa parte da rua 

ou da praça. É uma demonstração inequívoca de poder a constatação de que o automóvel 

inteiro vibra ao ritmo do arrocha ou do pagode, constituindo-se assim como um 

prolongamento de seu proprietário. Muito raramente se vê uma mulher, um gay ou um 

homem de mais de 50 anos proceder assim.   

Em duas casas de Gameleira, próximas da praia, ouvia-se Roberto Carlos. Eram 

grupos de foliões de mais de quarenta anos, emocionados, cantando junto com o som do CD. 

Numa dessas casas, ouvia-se também Altemar Dutra, Valdick Soriano, Paulo Sérgio e Julio 

Iglesias. Um dos anfitriões, fortemente embriagado, abraçava os passantes e dizia: “Meu 

Carnaval é romântico. Para quem já passou da idade do barulho, só ficou o romantismo”. 

Esses foliões, em outro momento, ouviam Alcione e Zeca Pagodinho. 

Onde estariam os evangélicos neste domingo de Carnaval em Gameleira? Em suas 

igrejas, orando pelos católicos pecadores ou tentando converter os seguidores da tradição 

dos orixás? Alguns setores de evangélicos ainda procedem desta maneira. Saem em trajes 

compostos, a Bíblia à mão ou sob o braço, e dirigem-se aos seus templos, que não mais se 

situam nas periferias ou nos bairros de pequena classe média das cidades e vilas; agora, 

estão em toda parte. Nos últimos anos, entretanto, outro tipo de estratégia tem sido 

observada em Gameleira, como em diversos outros pontos da ilha de Itaparica. Os 

evangélicos erguem pequenos palcos e, efusivamente, promovem shows de louvor ao 

Senhor Jesus, afirmando que se pode sentir prazer sem ceder à tentação das drogas – lícitas 

e ilícitas – e do sexo desenfreado. Até o momento, estes palcos não chegam a reunir 

grandes multidões; porém, o mais significativo me parece a sua entrada na cena do 

Carnaval3. Os crentes – como ainda são chamados muitas vezes – parecem felizes em dizer: 

“meu Carnaval é do Senhor Jesus; estou livre da perfídia, da idolatria e da perdição, pois 

confiei em Jesus e ele em tudo me fortalece”.    

                                                           
 
2 Este procedimento é comum na Índia e em diversos países africanos. A percepção e noção de 

obra musical e o suporte físico estabelecem, assim, uma tensão que desafia a validade e a suficiência do 
conceito ocidental de criação artística. 

 
3 Esta mudança é coerente com outras alterações na postura dos evangélicos – sobretudo da 

Igreja Universal do Reino de Deus – com relação aos costumes dos católicos e dos seguidores dos 
orixás. É comum organizar passeatas com trio elétrico, bem como promover cultos que retomam 
elementos homólogos ou análogos àqueles do Candomblé, como a bênção da rosa vermelha às quartas 
feiras (dia de Iansã) ou da rosa branca às sextas feiras (dia de Oxalá), além de sessões de descarrego, 
nitidamente assimiladas do espiritismo e da umbanda.  
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Que cantam estes fiéis, então? Preferentemente, hinos de louvor. Nestas ocasiões, 

relaxa-se o sentimento penitencial e não são praticados atos de exorcismo e de grave 

exortação à virtude como privação. Em vez disto, ouvem-se canções mais leves, 

acompanhadas de guitarras, baixos e teclados elétricos, e seus vocalistas estão sorridentes. 

O próprio fato de estarem utilizando os mesmos instrumentos musicais na praça ou na via 

pública, onde os pecadores fazem sua festa de perdição, de certa forma os conecta à cena 

do Carnaval. Ao mesmo tempo em que se percebe uma alteridade tensa – não se trata do 

mesmo Carnaval, afinal cultivam-se arestas, emitem-se sinais de estranhamento –, pode-se 

observar uma negociação no sentido de compartilhar o mesmo campo para aí disputar fatias 

de hegemonia cultural. 

Diria o leitor, quem sabe adepto do hábito de assistir diariamente à televisão: em 

Gameleira ninguém ligava para o que estava passando na telinha? Ora, telespectadores há 

de todas as freqüências, gostos e graus de entusiasmo. A transmissão direta de cenas do 

Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro comovia parte dos foliões de Gameleira, inclusive 

os moradores e veranistas não tão foliões assim. Em algumas casas de veranistas, ouvia-se: 

“Que maravilha,Wellington. Essa escola foi a que eu mais gostei”. Não há propriamente uma 

torcida ou um sentimento de pertencimento, como no Rio de Janeiro. Estas preferências se 

verificam mais quando se trata do Carnaval de Salvador. Os adeptos de Ivete Sangalo e 

Daniela Mercury trocam farpas de fãs-clubes, como que revivendo as batalhas entre os fãs 

de Emilinha Borba e Marlene no auditório da Rádio Nacional, meio século atrás. Alguns pais e 

mães extremosos buscam divisar, no emaranhado de imagens da transmissão televisiva, os 

rostos presumivelmente eufóricos de seus filhos e netos na cena de Salvador. “Estou 

esperando passar Os Corujas, esse ano Júnior preferiu sair nele. Depois eu vou prá rua”. 

Nos últimos vinte anos, um outro estilo vem conquistando espaço na preferência 

musical. É o forró eletrônico. São inúmeras as bandas que difundem essa herança dos ritmos 

emblematizados por Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, sobretudo o baião, o xote e o 

xaxado. Seu surgimento pode ser associado ao sucesso da Banda Magníficos, já nos anos 80. 

Desde então, muitas conquistaram espaço na mídia, num processo intimamente associado 

ao crescimento dos grandes festivais juninos em vários estados brasileiros, sendo os de 

Caruaru, Pernambuco, e Campina Grande, Paraíba, aqueles que reúnem multidões mais 

numerosas. A banda Calcinha Preta é provavelmente aquela que mais público atrai aos seus 

shows. Outros nomes são Mastruz com Leite, Limão com Mel e Aviões do Forró.  

Apesar de serem reconhecidas como forró, é curioso observar que a remissão ao 

mundo rural, tão presente no repertório de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, não 

encontra seguimento entre essas bandas. Tampouco a coreografia permaneceu ligada ao 

chão, como diversos estudos dão conta no caso do forró de décadas anteriores. É um forró 

citadino – como talvez seja mais apropriado dizer –, que insiste em apresentar um tipo 

nordestino sem referência rural, com os mesmos dramas amorosos dos tipos humanos 

ostentados pelos outros estilos musicais recentes. Esse forró ganha espaço com a 

aproximação das festas juninas, sendo menos executado durante o verão; ainda assim, não 

é desprezível sua presença durante o Carnaval.  
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Neste panorama, a Banda Calypso, de Belém do Pará, realiza uma conexão – dir-se-

ia, uma síntese – entre a lambada e o forró eletrônico. Seus líderes, o guitarrista Ximbinha e 

a intérprete Joelma, são campeões de audiência em vários estados do Brasil e lotam estádios 

inteiros em seus shows, aos quais comparecem multidões extasiadas que já conhecem o seu 

repertório, ouvido em CDs pirateados ao custo de 3 ou 4 reais. Seu desempenho no palco é 

cuidadosamente estudado para que possa ser bem percebido a 200 metros, incluindo jogos 

de luz e sombra e não dispensando os telões, que distribuem pelo auditório a sensação de 

proximidade física com os artistas. Os fãs do Calypso costumam ouvir seus ídolos durante o 

ano todo, não fazendo intervalo durante o Carnaval, inclusive o de Gameleira.  

 

 

Duas manifestações especiais  

Refiro-me, para concluir esta reflexão, a duas manifestações carnavalescas que 

classifico como especiais tanto aos efeitos de sua inclusão no Carnaval contemporâneo de 

Gameleira como de seu destaque no ensaio de interpretação que prometi no início deste 

texto. 

Pois bem. Na noite anterior ao domingo aqui reportado, um homem de 60 anos 

passava com sua batucada em um condomínio fechado vizinho a Gameleira. Esse 

condomínio, que ostenta o simpático nome de Porto Sobrado, situa-se no lugar que, décadas 

atrás, chamava-se Buraco do Boi e abrigava inclusive um cemitério. A banda constava de 

mais dois adultos e cinco crianças. Pedia dinheiro aos passantes e aos veranistas de classe 

média que chegavam às varandas para assistir à sua passagem. As cédulas eram presas ao 

estandarte com alfinetes de segurança, como no Reisado de centenas e centenas de cidades, 

espalhando-se pelo menos entre o Maranhão e o Paraná, alcançando os confins de Minas, 

Goiás e Mato Grosso. Impressionante por sua pobreza e humildade, a bandinha mambembe 

misturava sucessos carnavalescos antigos – as marchinhas – e cantigas que eles mesmos 

não sabiam mais de onde haviam vindo.  

O mestre da banda buscava apoio junto à classe média, dizendo que “é do pessoal 

de posses que pode vir o dinheiro, e esse dinheiro é preciso para o grupo não morrer; ou 

então o governo ajudar”. De modo (ainda) não oficial, tentava traçar conexões em termos de 

políticas culturais. Parecia convicto de que a participação de crianças e adolescentes na sua 

batucada pode livrá-los das drogas e do crime, e assumia suas posições como um sacerdote 

defendendo sua lei. 

Não posso omitir que fiquei extasiado diante da singela insistência no nome com que 

ele designava seu grupo – batuque, batucada. Não foi difícil estabelecer semelhanças e 

coincidências entre as estampas de Rugendas que davam conta das coisas de negros. O 

estandarte à frente, os tambores marcando o passo, o olhar extático dos líderes. Entretanto, 

ao contrário de outros tipos de batucada, esta parece fenecer, não apontando sinais de que 

pode sobreviver por muito tempo. Sem outros mecanismos de coesão, é mais provável que 

aqueles meninos encontrem, um dia próximo, formas de lazer e envolvimento estético mais 

condizentes com sua condição de adolescentes num balneário próximo de Salvador.    
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A outra manifestação é o Boi Janeiro. Seria um bumba-meu-boi em Gameleira? 

Prezado leitor, não se encontra aí o drama do boi como se faz no Maranhão e no Piauí, por 

exemplo, até porque já faz décadas que não se criam mais rebanhos na ilha de Itaparica 

nem no entorno imediato da Baía de Todos os Santos. O teatro cristão da morte e 

ressurreição do boi cedeu lugar a outras formas de folia – afinal, é Carnaval e o nome do boi 

é Janeiro. O Boi Janeiro não corresponde tanto assim aos folguedos com esse nome que, 

décadas passadas, faziam a delícia de autores como Mário de Andrade e Câmara Cascudo. 

Por outro lado, o boi é o mesmo, ninguém se atreveria a duvidar, e está no centro da 

brincadeira. Seu nome é o genérico das festas que se multiplicavam pelo Brasil entre o ciclo 

do Natal e o Carnaval – as janeiras, de que se encontra ampla documentação nas gazetas de 

Salvador no início do século XX. 

Como se dava o cortejo do Boi Janeiro em Gameleira? Tal qual em diversas formas 

de bumba-meu-boi, uma armação de madeira de cerca de metro e meio, forrada com tecido, 

antecedida pela cara feita de couro, resina ou outros materiais, ia à frente ou no meio, 

bamboleando em movimentos os mais criativos. O condutor do boi, que se desdobrava em 

mil flexões de joelhos e ombros, de vez em quando pedia para ser substituído por outro 

membro do grupo, sempre um homem. Este ano, a roupa de Janeiro era vermelha, com 

flores amarelas.  

Um velho à frente do Boi, Miroró, transfigurava-se em meneios admiráveis para 

quem já tem quase 80 anos. Trazia à mão um laço, como querendo controlar o boi, que por 

sua vez sempre escapava e seguia, num movimento inteiramente outro se comparado ao 

cortejo uniforme dos blocos que têm à sua volta a corda de nylon. Vaqueiro e boi se 

completavam numa unidade vigorosa e delicada, como se o sertão do Brasil ali estivesse 

sorrindo, brincando com a própria sorte periférica.  

O que cantava o Boi Janeiro? “As cantigas do boi mesmo”, disseram os mais velhos. 

Seu repertório próprio. Algumas mulheres vestidas como nas quadrilhas juninas puxavam 

quadrinhas de responsório, afinadas com uma pequena orquestra de percussão. Diante das 

casas de conhecidos ou de desconhecidos que sorriam simpáticos, o boi parava, fazia um 

número para que seus acompanhantes pudessem comer e, principalmente, beber alguma 

coisa. Discretamente, o boi se assentava sobre o chão, para que seu condutor pudesse beber 

também.  

Mas não somente as cantigas do boi eram levadas pelo pequeno arrastão. Aos 

sucessos do pagode Parangolé – Rebolation – e de Ivete Sangalo – Comigo é na base do 

beijo, comigo é na base do amor –, somavam-se a trechos de antigas marchas de Carnaval. 

As crianças gritavam, muito animadas, uma palavra de ordem de torcida de futebol: Ô ô ô ô 

Boi Janeiro é um terror.  

Enquanto os outros tipos de bloco pareciam sempre procurar as ruas centrais e a 

praça de Gameleira, a um dado momento, o Boi Janeiro começou a se distanciar, alcançando 

ruas sem calçamento e... o mato. Sim, o mato. Terrenos vazios entre Gameleira e o próximo 

distrito, a Barroca. Não distantes do antigo Buraco do Boi. Dizia-me um dos brincantes: “não 

tem boi que não goste de mato, não é?”. Do outro lado do mato, um arruado de casas. 

Foram erigidas quando se publicou que ali seria construído um condomínio de classe média. 
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Seus construtores vieram do Marcelino, bairro pobre mais próximo do ferry-boat, do grande 

comércio e da rua. Migraram, pois costumam migrar esses brasileiros que lidam com bois. O 

nome da rua é a Croácia. Perguntei-lhes por que. “Teve uma guerra, no tempo que a gente 

levantou as casas. Depois, esse país que tava na guerra jogou na Copa do Mundo. Então o 

nome da rua ficou esse”.  

Lá chegando, alguns velhos e suas famílias esperavam pelo boi. A armação vermelha 

e amarela foi deixada na entrada e, na casa do mais velho componente do grupo, seguiu-se 

um samba de roda, participado por pessoas que contavam entre 5 e 80 anos, regada a 

cerveja e cachaça.  

Ao fim do folguedo, sendo que era a lua nova do Carnaval, estava escuro. Uns dez 

componentes caminharam comigo até a estrada, dizendo que era perigoso uma pessoa 

sozinha andar uma hora daquelas por ali. Qualquer observador poderia perceber que o grupo 

estava estruturado sobre relações familiares, sejam biológicas, sejam de compadrio e 

vizinhança. Não pareciam propriamente preocupados com a sobrevivência do Boi Janeiro; 

estavam atentos a isto, o que não é a mesma coisa. Estão acostumados a se apresentar em 

festas de outros distritos, mediante pagamento, transporte e alimentação. “Todo mundo 

gosta do Boi Janeiro. Onde ele passa, é muita animação”. 

Nenhum dos outros grupos de Carnaval que se fizeram presentes em Gameleira 

nesse domingo pareciam misturar, conectar ou sintetizar tantos elementos de festas e 

folguedos brasileiros como a batucada e o boi. Por isso os chamei de especiais. 

Voltemos aos nossos autores, sobretudo àquele que resiste no século XXI como o 

mais estelar. Bakhtin radicaliza sua tese afirmando que somente com as máscaras do bufão 

e do bobo foi possível revelar o humano no que tem de mais íntimo. Somente o excêntrico 

teria a força de fazer passar ao mundo da visibilidade, em que os traços se organizam em 

perfis, o que está oculto, reprimido, velado. Estes personagens nos fraqueiam a passagem 

ao humano sufocado nos papéis oficiais. É sua exotopia radical que nos permite ver a nós 

mesmos, em contrapartida.  

No século XX, a inversão carnavalesca, para Bakhtin, não acontece mais. Para 

Baroja, o próprio Carnaval acabou. Creio reunir elementos para pleitear que a construção do 

conceito de inversão na obra de ambos os autores pode ser reconfigurada como 

descontinuidade do cotidiano. Tal descontinuidade, por sua vez, pode tornar o cotidiano tão 

desvelado e nu que, aos seus próprios sujeitos, só pode existir transfigurado como numa 

alegoria, através da assimilação, identificação ou incorporação de referências fantásticas.  

Seja nas experiências divertidas e interessantes, nas quais não vejo coisa alguma de 

tão especial, seja no Boi Janeiro da Croácia, a quem elegi neste artigo como emblema da 

permanência possível do espírito dos folguedos brasileiros antigos, o Carnaval continua como 

tempo da descontinuidade, e por isso mesmo oportunidade de novos encaixes de 

continuidade. A intensidade com que são experimentados os gostos musicais; a desenvoltura 

com que as práticas coreográficas acontecem no meio da rua; a exposição mais prolongada 

do corpo, desvestida do pudor corriqueiro; as novas possibilidades tecnológicas que 

estenderam à população em geral a aquisição de suportes eletrônicos de música e 

favorecendo, desta forma, tanto a multiplicidade como as interfaces... enfim, tudo isto faz do 
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Carnaval de Gameleira um dos muitos Carnavais do Brasil em que se pode brincar com esta 

entidade sisuda e complicada a que chamamos realidade.  

Do Rio de Janeiro, chegam notícias de centenas de bandas, em todo tipo de bairro, 

nas quais se pode brincar sem brigas, tiros e assaltos. Haveria descontinuidade mais radical 

numa cidade cuja imagem é tão fortemente associada ao crime, à violência e à insegurança? 

Assim é o Boi Janeiro da Croácia, arruado recente que, tirando seu nome das notícias de 

uma guerra e confirmando-o através das notícias de uma Copa do Mundo, brinca com o 

espaço e o tempo fazendo um folguedo rural e urbano, tradicional e contemporâneo, pobre e 

vibrante. Posso dizer, então, que o Carnaval da ilha é um Carnaval brasileiro. 
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